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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 MAART 1881 
 
Smilde, 28 Febr. Hedenavond trad als spreker in de afdeeling “Smilde” van den Ned. 

Protestantenbond op de heer G.B. ’t Hooft van Bovensmilde. De heer ’t H. had als onderwerp zijner 

rede de vraag: “Wat is er toe noodig en is het zwaar Christen te zijn”? Spreker beantwoordde het 

laatste deel der gestelde vraag in ontkennenden zin; hij wees er op, hoezeer het pad, ’t welk door den 

booze wordt bewandeld, veel hobbeliger is dan de weg, dien de Christen moet afleggen. 

De heer ’t Hooft, schoon, ook volgens eigen verklaring, geen theoloog, moge geen godgeleerde zijn 

in den gewonen zin des woords – ’t is duidelijk, dat hij op godsdienstig gebied veel heeft nagedacht. 

Zijne rede was een fraai en flink doorwrocht stuk, dat door de vele toehoorders met de grootste 

aandacht werd gevolgd. Laat de heer ’t Hooft zich in onzen Protestantenbond eens weder hooren – 

hij kan rekenen op eene luisterende schare. 

In de pauze en na afloop der lezing bragt de heer Spier met een klein zangkoor (10 personen) eenige 

liederen ten gehoore. We danken hem voor zijne poging, om mede te werken tot verhooging van het 

gesmaakte genot. 

Ds. Adriani van Noordwolde heeft berigt dat hij in de eerste helft, ds. van Konijnenburg van 

Winschoten, dat hij in de tweede helft van Maart eene spreekbeurt zal vervullen. Verder werd van 

wege het bestuur bekend gemaakt, dat ds. Adema van Norg op zich heeft genomen hier 

godsdienstonderwijs ter geven, te beginnen den 8sten Maart a.s. Ten bate van dit 

godsdienstonderwijs wordt door het hoofdbestuur van den Protestantenbond eene toelage gegeven 

van f 130 à f 150, wisselende naar het bedrag voor ’t welk door de ingezetenen dezer gemeente is 

ingeteekend. 

Smilde, 28 Febr. Gister geraakte de landbouwer J. Hoogeveen met paard en wagen op hol. Zijn 

zoontje, dat bij hem in het rijtuig zat, is zonder letsel vrij gekomen, doch Hoogeveen zelf heeft zich 

aan schouder en borst zoo ernstig bezeerd, dat hij naar zijne woning moest worden vervoerd. 

Geneeskundige hulp is dadelijk ingeroepen, doch kon niet terstond worden verleend. Hoogeveen lijdt 

hevige pijnen. 

Herijken te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de ingezetenen dier gemeente bekend, dat 

de HERIJK der Maten en Gewigten zal plaats hebben op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 

10den, 11den en 12den Maart 1881, dagelijks van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 2 uur, in het 

Logement  DE NIEUWE VEENHOOP. 

voorts worden de belanghebbenden herinnerd: 

1. dat ook de Strijkels der inhoudsmaten aan den herijk zijn onderworpen; 

2. dat de verificatie van de Gewigten, beneden het gram, uitsluitend aan het IJkkantoor te Assen kan 

plaats hebben; 

3. dat de maten en Gewigten behoorlijk schoongemaakt en gereinigd moeten aangeboden worden; 

4. dat onjuist bevonden Gewigten op verzoek der belanghebbenden kunnen gejusteerd tegen een 

bedrag ten bate van ’s Rijkskas, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 16den October 1869. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 MAART 1881 
 

Door Gods goedheid wenschen onze ouders 

J. JOLDERSMA en J. VAN BOS 

hun vijftigjarige Echtvereeniging 

te vieren den 4den Maart ’81. 

Smilde, 3 Maart ’81.         Hunne kinderen. 


